Pohledy do minulosti Velichova / 5.
Štampachové
Podle náhrobního nápisu je jako poslední
jisté jen datum úmrtí Agnes Marie z Wallisu,
vdovy po Olivierovi a patronky kostela ve Velichově, a to rok 1672. Další údaje o četných
majitelích Velichova se ve třech různých seznamech opět rozcházejí, jak v letopočtech,
tak ve jménech. Po paní Agnes Marii se objevuje ještě Franz Ernst z Wallisu, dědičný pán
Leskova a Georg z Wallisu na Velichově, a to
do roku 1678. Zda byli také pohřbeni ve velichovském kostele není známo. V roce 1679
získal Velichov nový majitel, Johann Christoph Kager ze Štampachu (uváděn ostatně
někdy jako Strimbach či Stambach - s přesnými tvary jmen si pisatelé tehdejších kronik
a listin zřejmě nelámali hlavu). Štampachové
byli starý a velmi plodný rod, původně
německý (Steinbach), ve 14. století se však již
objevuje i v Českých zemích, na Loketsku.
Nebylo výjimkou, že měli Štampachové od
několika manželek i dvě desítky dětí. Byli
většinou usazeni v západních Čechách a na
Žatecku, někteří z nich se v pobělohorské
době vystěhovali do Saska, pravděpodobně
pro své protestantské vyznání, jiní zůstali
a přizpůsobili se. Patřila jim kromě jiných
panství Valeč a roku 1676 byl jeden z nich
povýšen do hraběcího stavu - „Kager ze
Štampachu“. Velichovským pánem se roku
1679 stal Johann Christoph Kager hrabě ze
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Štampachu, dědičný pán Velichova. Zemřel
údajně roku 1718 jako bezdětek a odkázal své
jmění manželce, Kateřině z Moran, která
zemřela roku 1721. Na scénu přichází Václav
Kager ze Štampachu, nejasného příbuzenství.
Ve výčtu majitelů Velichova tak vzácnou jistotu jména i data potvrzuje archivní doklad,
který objevil ostrovský badatel Dr. Jaroslav
Fiala ve Státním úředním archivu v Praze
a který je zároveň jedním z mála konkrétních
záznamů o životě velichovských poddaných.
Krajskému hejtmanovi žateckého kraje přinesli 26. ledna roku 1723 dva sedláci z Velichova stížnost na svého pána, Václava
Štampacha a žádali zrušení odúmrti (pokud
sedlák nezanechal přímé potomky, připadl
jeho statek vrchnosti), potvrzení dědičnosti
svých statků, robotu a dávky podle privilegia
z roku 1648. Odmítali složit vrchnosti slib
poslušnosti, pokud se písemně nezaváže tyto
požadavky splnit. Na své straně měli
královského zemského prokurátora, který byl
však proto obviňován z podněcování poddaných k neposlušnosti a musel se ospravedlnit, naštěstí úspěšně. Zástupce hejtmanství
s velichovskými poddanými sice třikrát jednal, ale bezvýsledně, protože pan Štampach
žádal, aby poslušnost jeho poddaných byla
vynucena bez jakýchkoliv podmínek. Teprve
v květnu roku 1725 byli ke krajskému hejtmanovi předvoláni zástupci velichovských
poddaných, rychtář, dva sedláci, dva chalupníci a jeden bezzemek, který byl mluvčím

a doručovatelem stížností. Dozvěděli se tu, že
privilegia z roku 1648 byla zrušena na základě nových robotních patentů z let 1680
a 1717 a bylo jim pohroženo těžkými tělesnými
Pokračování na str. 2

Úvodník
Polovina prázdnin je za námi. Tak právě
možná tohle napadne většinu dětí, když se
ozve z rádia, že je srpen. No ale zároveň je
polovina prázdnin ještě před námi. Takže
stihnout se dá ledaco. Například pořídit
kuriózní snímek a podělit se o něj se
čtenáři Velichovských novin, stejně jako to
udělala rodina putující letos po východních Čechách.
Vzhledem k tomu, že se mezi dětmi nenašel
žádný další malíř, rozhodli jsme se, že
odměníme všech osm dětí, které namalovaly
obrázek z oslav Dětského dne. Odměny si
mohou vyzvednut, pokud tak ještě neučinily, na Obecním úřadě. Všechny obrázky jsou
vystaveny na nástěnkách OÚ u obchodu.
Přeji všem krásnou druhou polovinu prázdnin, hospodyňkám úspěšné zavařování
okurek, houbařům plné košíky pouze
jedlých hub a těm, kteří odlétají za sluníčkem k moři, šťastnou ruku při výběru
cestovní kanceláře.
Markéta Moravcová,
starostka obce Velichov
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Vítání občánků

Sobota 7. července 2007 nebyla plná pouze
svateb, ale i jiných významných událostí. Do
velichovské kroniky se toto datum zapíše s titulkem „První vítání občánků ve Velichově“.
Do této doby probíhalo vítání občánků
v obřadní síni OÚ v Kyselce. Když už ale
vítáme velichovské občánky, tak proč ne přímo
ve Velichově? Tahle otázka nám vrtala hlavou
do té doby, než jsme našli vhodné prostředí pro
akci takového charakteru. Prostory obřadní
síně jsou určitě reprezentativnější, ale myslím,
že prostředí mateřské školky svému účelu
posloužilo více než výborně. V herně mateřské
školy se tak dopoledne sešli rodiče se svými
miminky, jejich staršími sourozenci, babičkami,
tetami, dědy, strejdy, sestřenicemi a kamarády.
Shodou náhod se akce účastnili i příbuzní ze

Slovenska, takže naše první vítání mělo i mezinárodní účast. Během deseti minut byla místnost zaplněna. Mezi občany byli poté přivítáni
Danuška Valnohová, Terezka Vávrová, Jiřík
Kliment a Kačenka Zahálková. Program vítání
zahájily děti z MŠ, které si svým vystoupením
potlesk skutečně zasloužily. Následovalo přivítání občánků starostkou obce, podpisy pamětního listu, fotografování a předání dárků.
Doufám, že příští vítání dopadne stejně dobře
a že na něj nebudeme moc dlouho čekat. Jak
sobotní dopoledne probíhalo si můžete prohlédnout na následujících fotografiích.
MM, foto: Miroslav Kučera

Knihovna Velichov
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Knihovna Velichov má pro čtenáře a návštěvníky veřejného internetu otevřeno každé
úterý a čtvrtek. V úterý si můžete přijít půjčit
knížky nebo získat informace z internetu v době od 16.00 hodin do 19.00 hodin a ve čtvrtek
od 17.00 hodin do 19.00 hodin. Knihovnu
navštíví průměrně 122 návštěvníků za měsíc, z
toho je 65 čtenářů a 57 informací chtivých
návštěvníků internetu. Navštěvují nás čtenáři
nejenom z Velichova, ale i z Radošova, Kyselky
a Jakubova. Knihy také půjčujeme do
Karlových Varů známým a kolegům z práce.
Přibližně si za měsíc dospělí čtenáři vypůjčí
392 knih a časopisů, děti 103 knih a časopisů a
veřejný internet, který je zdarma využívají děti i
dospělí. Výpůjční lhůta je zpravidla 1 měsíc, ale
může být prodloužena až třikrát po sobě o
jeden měsíc, požádá-li o to čtenář předem, tak
je to stanoveno v Knihovním řádě. Ale naši
čtenáři, obzvlášť ti pilní ani tak dlouhou dobu
nepotřebují. Někdy se ale stane, že se knížka
doma „někde schová, zatoulá a nemůže se
najít“ a lhůta tří měsíců se překročí. Za pozdní

Dokončení ze strany 1
tresty a žalářováním. Velichovští však trvali
na svém, poslušnost že rádi slíbí, splní-li pán
jejich požadavky. Komisaři usoudili, že hlavním podněcovatelem vzpoury je bezzemek
Johann Riedl a dali ho do želez. Ostatní
nicméně statečně prohlásili, ať je tedy raději
zavřou všechny, protože drží všichni za jednoho a jeden za všechny. Jejich odpor byl však,
jak jinak, nakonec zlomen a 8. června 1725
složili chtě nechtě na zámku ve Verušičkách
slib poslušenství, aniž se dočkali vyplnění svých
podmínek. Potud řeč archivních dokladů.
Pokus velichovských poddaných o zlepšení
životních podmínek nemohl tehdy skončit
jinak, ale byl součástí dlouhodobého hnutí,
které se projevovalo na mnoha panstvích
a nakonec k reformám muselo vést.
Zaznamenáno také zůstalo s jakou odvahou
a solidaritou velichovští podstupovali tento
nerovný zápas, jehož rizik si jistě byli vědomi.
S použitím dostupné literatury a pramenů
Zdenka Čepeláková

vrácení knížek nevybíráme žádné sankční
poplatky. Jediná platba čeká čtenáře v případě
ztráty knihy, kdy musí uhradit škodu tím, že
dodá knihu stejného titulu a nebo dá jinou
knihu ve stejné finanční hodnotě. Stejný postup je i při ztrátě časopisu. V loňském roce
přibylo do knihovního fondu naší knihovny
vedle knih nakupovaných z kooperačního
příspěvku Krajskou knihovnou Karlovy Vary
dalších 13 knižních titulů, které obec zakoupila
z vlastního rozpočtu. A protože i letos obec v již
zaběhlém systému pokračuje, mohou si naši
čtenáři počíst již v 7 zakoupených titulech.
Mezi nimi nechybí třeba ani Kuchařka pro
zahradní potěšení, kterou čtenáři v srpnu
určitě ještě využijí.
Doufám, že vzrůstající počet čtenářů a uživatelů
veřejného internetu bude důvodem pro vyhledání lepšího, vhodného a reprezentativnějšího prostoru s modernějším nábytkem
pro naší knihovnu.
Bohuška Šproková & spol.
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Rozloučení s předškoláky
28. červen 2007 byl ve školičce ve Velichově
plný shonu a napětí. Od rána jsme se
připravovali na odpolední slavnost, která se

konala pro děti, končící docházku do
mateřské školy.Vyřazeny byly tyto děti:
Kateřina Blažková, Eliška Veselovská, Sabina

Vítová, Antonín Josífko, Ladislav Kotek,
Pavel Škába, Ondřej Fiala, Robert Král.
Ve 14,30 začali přicházet první hosté - slečna
starostka s dárky pro předškoláky, rodiče,
sourozenci, babičky a dědové. Maminky
připravily opravdu velkolepé občerstvení,
stoly byly plné dobrot.
V 15 hodin nastoupili budoucí prvňáčci a
předvedli svůj program na rozloučenou s
mateřskou školou. Následovalo představení
dětí slečně starostce, projev a předání dárků.
Nechyběl ani slavnostní přípitek. Poté se děti
rozběhly ke svým rodičům a začalo hodování
a povídání ve velmi přátelské atmosféře.
Věřím, že letošní slavnost dala základ nové
tradici.
Lydie Kučerová

KONTEJNER NA
VELKOOBJEMOVÝ
ODPAD

Objekt bývalé minerálky

Možná někteří z vás poznávají objekt ve vojenském prostoru, do kterého svého času chodívali
pro minerální vodu. Stav budovy je v současné době v havarijním stavu, občas zde najde
útočiště netopýr, jindy zas nebezpečnější zvíře - např. vzteklý jezevec. Minerálka zde již
skutečně nevyvěrá a vstup do budovy je jen zahrávání si s vlastním zdravím.

Od středy 15. do pátku 17. srpna bude u
řeky (na obvyklém místě pod pneuservisem) přistaven kontejner na velkoobjemový odpad. Kontejner bude pravidelně
vyvážen. Koncem měsíce září pak
proběhne znovu mobilní svoz nebezpečného odpadu (barvy, pneumatiky, akumulátory apod.) a v případě zájmu i svoz
tzv. zpětného odběru (kompletní spotřebiče). Kontejner bude přistaven v tomto
roce ještě jednou - předpokládáme, že
začátkem listopadu.
Do kontejneru rozhodně nepatří nebezpečný a stavební odpad!

Kino v Kyselce
srpen
promítá se vždy v sobotu od 19.30 hod.

4. 8.
11. 8.
18. 8.
25. 8.

Foto Jiří Bitman

Divočáci
Hudbu složil, slova napsal
Roming
Krvavá sklizeň
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Ohlédnutí za Dnem „fotrů“
Celkovým vítězem 4. ročníku Dne velichovských fotrů se stal Rudolf Lžíčař, před
loňským vítězem Michalem Lukšem. Prvenství
tedy zůstalo ve Velichově. Na startu bylo 13
soutěžících, kteří bojovali nejen v silových, ale
i ve vědomostních disciplínách. Testové
otázky byly velice těžké. Nejstarší přítomný
a soutěžící byl Miloš Bosáček, který si odnesl
kvalitní pyžamo. Cenou pro vítěze byly dva
poukazy do pivních lázní v Chodové Plané.
Kulturní komise děkuje všem sponzorům
a zúčastněným.
Jiří Bitman

Exponát

Na toulkách v Babiččině údolí jsme narazili
na zajímavý zapůjčený exponát. Natolik nás
zaujalo jméno uvedené na cedulce na
ručním mandlu, že jsme se o tento záběr
museli podělit i se čtenáři Velichovských
novin. Zda se jedná o exponát z Velichova
nebo z Ostrova, jak je uvedeno, ví zatím jen
původní majitel.

Příspěvky čtenářů

Poděkování
Dne 7. 7. 2007 se konalo v Mateřské školce
ve Velichově vítání občánků. Prostřednictvím
Velichovských novin bychom rádi poděkovali zástupcům Obce Velichov, zejména sl.
starostce Markétě Moravcové, za nápad
uspořádat poprvé v historii obce slavnostní
přivítání našich malých ratolestí. V nemalé
řadě děkujeme i paní ředitelce Lidušce
Kučerové za vystoupení dětí z MŠ.
Děkují rodiče Terezky Vávrové,
Kačenky Zahálkové, Jiříka Klimenta
a Danušky Valnohové.

Informace
Obecního úřadu
Od 13. do 17. a od 27. do 31. srpna 2007
nebude možné nechat si na OÚ
ověřit kopie a podpisy.
Stav obyvatel k 30. červnu 2007:
514 (259 mužů, 255 žen)
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